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Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Aveiro Trabalho, Previdência e Assistência Social 
XI Aveiro Trabalho, Previdência e Assistência Social 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, cinco propostas de alteração à proposta de lei sobre a colheita de 

produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 

da região de turismo da serra da Estrela. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo ao projecto de 

lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais que fazem parte dos organismos de 
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas e discute na 
especialidade o referido projecto de lei.  

 Ocupa-se do problema dos acidentes de trabalho e de alguns aspectos relativos ao regime do seu 
seguro.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 
teatral.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e 
integração social de indivíduos deficientes.  

 Refere-se à aprovação recente de dois diplomas que melhoraram as condições de trabalho dos 
empregados das instituições de previdência e dos organismos corporativos.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinho Brandão, a propósito da visita do Sr. Ministro das Obras 
Públicas e das Comunicações ao distrito de Aveiro, se refere ao projecto de prolongamento da estrada 
nacional n.º 326, a partir de Arouca até S. Pedro do Sul, beneficiando simultaneamente aquele distrito e 
o de Viseu, e enaltece a profícua acção desenvolvida pelo ilustre governante.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual, 

discutindo esse texto na especialidade.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento a um artigo da Constituição.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio sobre 

educação médica.  



 Refere-se a assuntos de interesse premente nos sectores das obras públicas, comunicações e educação 
da região de Viseu.  

 Apresenta o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 
sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros e discute na generalidade na especialidade a mesma 
proposta de lei.  

 Pede a prioridade para a votação das propostas da Câmara Corporativa da mesma proposta de lei e 
subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei de revisão da Lei 
Orgânica do Ultramar e discute na especialidade a mesma proposta de lei. 

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional apresentadas pela comissão 

eventual.  
 Discute pormenorizadamente, na generalidade e na especialidade as alterações do Regimento.  
 Enaltece o esforço do Sr. Ministro da Educação Nacional na política educacional do País, lamentando, no 

entanto, não terem sido consideradas as condições socioeconómicas de Viseu.  
 Tece algumas considerações a propósito da audiência que o Sr. Ministro das Obras Públicas concedeu 

aos presidentes das câmaras do distrito de Viseu e da região do Vouga, acompanhados pelos 
governadores civis de Aveiro e Viseu e Deputados pelos dois círculos.  

 Refere-se ao turismo no distrito de Viseu. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Aborda alguns aspectos da previdência social, que considerou como poderoso Instrumento ao serviço da 

dignificação do homem.  
 Intervém na discussão na generalidade da proposta de lei acerca do regime do condicionamento do 

plantio da vinha. 
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


